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Hoyringsskriv frá Starvsmannafelagnum: Uppskot til løgtingslóg um verju 

av persónsupplýsingum (Dátuverndarlógin) 

Niðanfyri eru viðmerkingar Starvsmannafelagsins til uppskot til Dátuverndarlóg, sum er sent 

okkum til ummælis. 

Starvsmannafelagið tekur undir við endamálinum við lógaruppskotinum, sum er at betra 

persóndátuverjuna hjá einstaklingum. Royndir, serliga úti í heimi seinnu árini, hava víst, at tørvur er 

at betri vernd av einstaklingum viðvíkjandi viðgerð av persónsupplýsingum. Talgilda tøknin og 

møguleikarnir eru nógv ment síðani 2001, tá ið vit fingu løgtingslógina um persónsupplýsingar; 

harvið eisini møguleikarnir fyri misnýtslu og brotum á persónliga integritetin. Vit viðurkenna eisini, 

at Føroyar eru nær knýttar at umheiminum á hesum øki, og at skulu vit framhaldandi kunna vera 

mett sum trygt triðjaland av ES-nevndini, slepts illa undan at leggja seg uppat 

dátuverndarpakkanum hjá ES frá 2016 og GDPR-fyriskipanini, soleiðis sum Dátuverndarlógin 

leggur upp til.  

Ítøkiligar viðmerkingar 

Sum skilst fer Dátuverndarlógin ikki at broyta sjálva beinangrindin í persónsupplýsingarlóggávuni: 

Grundleggjandi reglurnar, t.d. meginreglur og viðgerðarrreglur og rættindini hjá skrásetta, verða í 

stóran mun varðveittar og útbygdar. 

Hinvegin er ætlanin at gera grundleggjandi broytingar viðvíkjandi 

• hvussu ábyrgdin av viðgerðini av persónsupplýsingum verður skipað,

• hvussu leiklutinum hjá Dátueftirlitinum skal vera og

• viðvíkjandi revsingini fyri brot á Dátuverndarlógina

Við støði í hesum hevur felagið hesar viðmerkingar til fyriliggjandi lógaruppskot. 

Ábyrgdin av viðgerðini 

Nýggja lógin leggur upp til, at tað verða dátuábyrgdarin og dátuviðgerin – tá huga vit í hesum 

sambandi um einstaka stovurin ella fyritøkuna, saman við teimum teldufólkum, sum hesi hava at 

hjálpa sær – sum skulu hava høvuðsábyrgdina av at tryggja eitt nøktandi verdnarstøði og at 

Dátuverndarlógin verður hildin. 

Fylgiskjal 16
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Frá at hava eina skipan, har Dátueftirlitið í stóran mun hevur havt undan-eftirlit og góðkenning, 

verður farið til eina accountability-skipan, har arbeiðsplássið sjálvt (dátuábyrgdarin) hava ábyrgdina 

og ansa eftir at, at alt fer rætt fram og at upplýsingar ikki verða viðgjørdar í stríð við lógina. 

 

Aftruat teimum uppgávum, sum longu liggja á dátuábyrgdaranum – so sum at halda 

viðgerðarreglurnar, tryggja gjøgnumskygni og veita innlit – leggur nýggja lógin fleiri nýggjar 

uppgávur á dátuábyrgdaran, sí kap. 5 í løgtingslógini: 

 

saman við dátuviðgeranum skal hann skal tryggja eitt nøktandi verdarstøði, risk based 

approach. Hann skal meta um váðan í viðgerðini og út frá hesum gera av hvørji 

trygdartiltøk, eru neyðug á arbeiðsplássinum,  

 

álagt verður dátuábyrgdara og -viðgera at gera eitt yvirlit yvir viðgerðir, sum kunnu nýtast til 

eftirfylgjandi eftirlit, 

 

krøv vera sett til kt-loysnir gjøgnum sniðgeving og standardinnstillingar, 

 

dátaábyrgdarum verður í ávísum førum álagt at gera avleiðingargreiningar 

(konsekvensanalysu) av dátuvernd og 

 

summum dátuábyrgdarum- og viðgerðum verður álagt at tilnevna eitt dátuverndarfólk 

 

Umframt hetta sum nevnt er, er væntandi, at arbeiðsplássini fara at fáa fleiri fyrispurningar frá fólki 

um innlit, rætting og striking av upplýsingum. 

 

Lógin leggur seg nær uppat GDPR-fyriskipanini. Fleiri av ásetingunum í føroysku lógini eru 

grundaðar á GDPR-tekstin og miðað verður eftir, at rættarstøðan í Føroyum í mest møguligan mun 

skal vera í tráð við lógguna í ES. GDPR skal kunna nýtast sum íkast til lógartulkingina, og ætlanin 

er dátuábyrgdarar o.o. skulu leggja vegleiðingar o.a. frá ES-stovnum til grund, herundir frá 

europeiska dátuverndarráðnum, ES-dómstólinum og eftirlitsmyndugleikunum í ES-londunum (sb. s. 

38 í lógaruppskotinum). 

 

Við GDPR-fyriskipanini skulu sjálvt heilt smá arbeiðspláss megna at umsita eitt lógarøki, sum fá 

fólk her á landi hava skil fyri. Gera tey ikki tað, kann tað fáa álvarsamar økonomiskar avleiðingar, 

við tað, at lógin eisini leggur upp til, at revsingina fyri lógbrot verður munandi herd, sí nærri 

niðanfyri.  

 

Samanlagt fer nýggja lógin at leggja eina nógv størri umsitingarliga byrðu á arbeiðsplássini 

(dátuábyrgdaran og - viðgeran) og fer eisini at seta størri krøv til ekspertisu og innlit viðvíkjandi 

persóndátarættinum. 

  

Persónsupplýsingarlóggávan er eitt rættuliga teknisk fløkt øki, sum longu í dag setir rættuliga stór 

krøv til tey, sum skulu umsita lógina. Nógv arbeiðspláss eru smá og hava avmarkaðar resursur, og 

Starvsmannafelagnum hevur varhugan av, at tað longu í dag er ein avbjóðing fyri nógv arbeiðspláss 

at halda persónsupplýsingarlógina.  

 

Tað er alt umráðandi, at vit hava hetta í huga nú ein nýggj lóg – við enn størri krøvum til 
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dátuábyrgdarar og -viðgerar – skal setast í verk. Skal nýggja ábyrgdarskipan fáast at virka á 

forsvarligan hátt, fer tað at krevja sera holla upplæring og vegleiðing av arbeiðsplássunum. Hetta fer 

at hava týdning longu áðrenn lógin kemur í gildi, men væntandi eisini tey fyrstu árini til 

dátaábyrgarar- og viðgerar hava vunnið sær neyðugar royndir og hava lært seg at umsita skipanina. 

 

 

Viðgerðarloyvi og fráboðan verða strikað 

 

Ein týdningarmikið broyting í lógini er, at reglurnar um fráboðanir og viðgerðaloyvi verða strikaðar. 

Høvuðsábyrgdin av dátutrygdini verður løgd á dátuábyrgdararnar og -viðgerarnar, og leikluturin hjá 

Dátureftirlitinum verður broyttur frá undaneftirliti til at hava eftirlit aftaná. 

 

Starvsmannafelagið ivast stórlig í um hendan broytingin er skilagóð og ráðilig at seta í verk í 

Føroyum; um tað finnast haldgóðar og dokumenteraðar grundir frá praksis hjá Dátueftirlitinum at 

broyta verandi skipan, so at skipanin ikki bara er ein copy paste av GDPR. 

 

Vit ivast í um tað er rætt er uttan víðari at flyta eina skipan, sum er gjørt til størri lond yvir til eitt 

lítið land sum okkara. Dátueftirlitið er í dag tann stovnurin, sum situr inni við allari serfrøði 

viðvíkjandi persóndátavernd í Føroyum. Skipanin við fráboðanum og kravið um at Dátueftirlitið 

skal geva viðgerðarloyvi til persónsviðkvæmar upplýsingar er í dag ein ávís trygd fyri at viðgerðin 

av persónsupplýsingum er lóglig. 

 

Í stórum londum kann tað ivaleyst vera ein umfatandi og møtimikil uppgáva hjá dátueftirltinum at 

umsita viðgerðarloyvi og fráboðanir til so stóran markna og brúkarafjøld: tað ber illa til at koma 

rund og tí kann tað helst vera skilagott, at leggja størri ábyrd á dátuábyrgdaran og síðani lata 

dátueftirlitið hava eftirlit aftaná. Í Føroyum skuldi uppgávan at umsita viðgerðarloyvi og fráboðanir 

tó ikki verið ómøgulig, og vit meta, at eitt undaneftirlit tá, alt annað líka, eigur, at virka betri enn 

eitt eftirfylgjandi eftirlit, við tað at tað altíð verður seta avmarkað hvat ið eftirlitskanningar fara at 

avdúka av lógarbrotum. 

 

Vit fara tískil at mæla til, at lurtað verður eftir Dátaueftirlitinum um hvørjar royndir stovnurin hevur 

á økinum og hvussu hann metir at tað fer at ávirka eftirlitið við viðgerðum, um viðgerðarloyvi og 

fráboðanir verða strikað úr lógini. Vit eftirlýsa betri skjalprógv fyri – eisini við støði í føroyskum 

royndum á økinum – at tað fer at gagna persónsdataverdini, at skipanin við fráboðanum og 

viðgerðarloyvum verður strikað. 

 

 

Dátuverndarfólk 

 

Sum nakað nýtt skulu dátuábyrgdarar og -viðgerarar í ávísum førum tilnevnda dátuverndarfólk. 

Kostnaðin skulu arbeiðsplássini sjálvi bera. Hugsast kann, at tað hjá smáum arbeiðsplássum kann 

blíva møtimikið og lutfalsliga stór útreiðsla av hesum, um tey skulu vera einsamøll um hetta. 

Viðvíkjandi almennum myndugleikum tykist § 53, stk. 3, at taka uppfyri hesi avbjóðingini, við tað 

at fleiri myndugleikar kunnu ganga saman um eitt dátuverndarfólk. Viðvíkjandi privatum 

fyritøkum, ið koma undir kravið, tykist møguleikin fyri slíkum samstarvi tó avmarkaður. Her ásetir 

§ 53, stk. 2, at eitt „samtak“ kann velja eitt felags dátuverndarfólk.  Tað framgongur ikki hvussu 

samtakið skal skiljast. Eitt samtak verður vanliga brúkt sum juridisk hugtak fyri fleiri virkir, ið eru 

saman, ofta sum eitt móðurfelag við dóttirfeløgum: ein koncern. Føroysk arbeiðspláss eru ofta smá, 
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og vit halda, at hugtakið samtak eigur at vera broytt til samstarv ella samstarvsavtalur, so at eisini 

virkir, sum ikki juridisk hoyra saman, kunnu gera avtalur um at hava felags dátuverndarfólk, treyta 

av, at tað ikki hevur við sær áhugamálsstríð. 

 

Lógin sigur eisini, at dátuábyrgdarar og – viðgerarar kunnu velja, at tilnevna dátuverndarfólk. Sum 

skilst fer dátuverndarfólkið at virka sum eitt slag av álitisfólki ella trygdarumboði, og við teimum 

stóru avbjóðingum, sum Dátuverndarlógin fer at hava við sær fyri arbeiðsplássini (sí omanfyri), 

halda vit tað avgjørt vera gagnligt, at arbeiðspláss tilnevna dátuverndarfólk, hóast tað ikki er eitt 

krav eftir lógini. Við einum slíkum fólki ber til savna og menna eina ekspertisu og innlit í 

persóndátuøkinum, sum ikki finst á nógvum arbeiðsplássum í dag, og sum avgjørt kundi verið 

gagnligt fyri persónsdátuverndina. Ikki minst tey fyrstu árini kann dátuverndarfólkið – saman við 

hollari ráðgeving frá Dátueftirlitinum – virka við til, at arbeiðsplássini betri vera før fyri at liva upp 

til lógarinnar herdu krøv. 

 

 

Leikluturin hjá Dátueftirlitinum 

 

Leiklutin hjá Dátueftirlitinum verður munandi broyttur við lógaruppskotinum, við tað at reglurnar 

um fráboðan til Dátueftirlitið og viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum verða strikaðar, og 

høvuðsábyrgdin av dátutrygdini verður flytt yvir á arbeiðsplássini sjálvi. 

 

Starvsmannafelagið tekur fult undir við Dátueftirlitið fer at leggja størri dent á upplýsingarvirksemi 

og vegleiðing, bæði generelt og ítøkiliga í mun til arbeiðsplássini. Sum nevnt omanfyri ivast vit tó í, 

um tað er skilagott og ráðiligt, at Dátueftirlitið ikki longur skal umsita eina skipan við 

viðgerðaloyvum og fráboðanum, og halda at viðurskiftini eiga at vera kannað nærri, áðrenn vit taka 

eitt so drastiskt stig sum at avtaka fráboðarskylduna og viðgerðarloyvini. 

 

Lógaruppskotið byggir á eina fortreyt um at Dátueftirlitið fær eina hægri játtan til fleiri starvsfólk. 

Vit halda at hetta so avgjørt er ein grundfortreyt fyri at stóra broytingin yvirhøvur letur seg gera. 

Sum skilst hevur Dátueftirlitið longu í dag eina ríkiliga stóra arbeiðsbyrðu, og vit meta, at tey 6 

starvsfólkini, sum lógaruppskotið mælir til at stovnurin er mannaður við í 2021 er minstamarkið fyri 

at hetta skal lata seg gera. Helst er tørvur á enn fleiri starvsfólkum. 

 

 

Revsingin fyri brot á Dátuverndarlógina 

 

Dátuverndarlógin leggur upp til at revsingin fyri at bróta lógina skal herðast munandi. Endamálið er 

at reglurnar um dátuvernd skulu takst í størri álvara. Brot skulu kunna revsast við sekt og upp í 6 

mánaða fongsulsrevsing (4 mánaðir eftir galdandi lóg). Víst verður til rættarpraksis í Europa og í 

Danmark, har Datatilsynet hevur latið politinum fleiri mál, har lagt verður upp til sektir á 1,2 

milliónir krónur; har sektirnar áðrenn lógu millum 2.000 og 25.000 kr, ið svarar til føroyska støðið. 

Sum skrivað stendur: Revsingin skal verða ræðandi. 

 

Vit fara ikki at leggja okkum út í júst hvar sektarstøðið í Føroyum skal liggja. Tað mugu 

dómstólarnir meta um. Vit kunnu taka undir við, at revsingin skal vera fyribyrgjandi, tí at 

persóndátutrygdin má takast í størri álvara. Hinvegin eru vit eitt lítið land við ógvuliga smáum 

arbeiðsplássum, og tí má sektin ikki vera úti av proportión, so at stovnar og fyritøkur ikki hóra 

undan fíggjarliga, tá ið brot vera framd. Fyrivarni má takast fyri hesum.  



 

Starvsmannafelagið • Síða 5 
 

 

J. H. Schrøtersgøta 9 • Postsmoga 165 • FR-110  Tórshavn • Tlf. +298 14868 • Fax +298 11092  
 

 

Vit vilja eisini undirstrika, at ætlanin um økta revsingin má síggjast í neyvum samanhangi við 

ætlanina, at broyta ábyrgdarskipanina og uppgávurnar, sum nevnt er omanfyri. Tað ber ikki til at 

tosa um herda revsing um ikki dátuábyrgdararnir (í hesum sambandi arbeiðsplássini) hava fingið øll 

neyðug amboð, vegleiðing og hjálp at tryggja, at viðgerðin av persóndátaupplýsingum kann fara 

fram á lógligan hátt, sí viðmerkinhgarnar omanfyri. Um hesi tiltøkini ikki eru sett í verk fyrst, 

verður tað bæði órímiligt og óforsvarligt at herða revsingini, soleiðis sum lagt verður upp til; 

serstakliga um skipanin við viðgerðarloyvum og fráboðanum verður tikin av.  Tí hanga teir ymsu 

partarnir óloysiliga saman. Tað ber ikki til at áleggja herda revsing, um arbeiðspláss og dátueftirlitið 

ikki verða dubbað tilsvarandi at umsita tey herdu krøvini. 

 

 

Fyrisitingarlig sektaruppskot 

 

Mælt verður til, at ein skipan við fyrisitingarligum sektaruppskotum verður brúkt við varsemi. 

Sammett við sektaruppskot eftir t.d. ferðslulógini eru brot á dátaverdina nógv meira samansett og 

kompleks, og tað kann vera trupult at samanbera frá máli til mál. Í lógaruppskotinum verður lagt 

upp til, at bert einføld mál, uttan próvligar ivaspurningar, kunna vera avgreidd sum revisrættarlig 

játtanarmál. Fyri rættartrygdina hevði tað helst eisini verið betri, at tað bert vera smærri brot, ið 

kunnu avgreiðast við sektaruppskoti, so at tað ikki ber til, at tey grovu brotini verða avgreidd sum 

játtanarmál, men altíð skulu roynast í rættarskipanini. 

 

Annars kann spurnartekn setast við hvussu stóran praktiskan týdning ein skipan við 

fyrisitingarligum sektaruppskotum fer at hava. Tað er ein fortreyt at javndømismál eru roynd í 

rættinum fyrst. Sum skilt er tað ikki ofta at mál um brot á persónsupplýsingarlógina verða roynd í 

rættinum. Spurningurin er tí um tað ikki kann fara at ganga rættuliga long tíð fyrr enn vit hava 

fingið teir dómarnar, ið skulu leggjast til grund fyri sektaruppskotunum, um talan skal vera um 

sakarmál, dømd í Føroyum. 

 

 

Klagurætturin 

 

Sambært nýggju lógini er tað tann skrásetti, sum kann klaga um viðgerð av persónsupplýsingum. 

Hetta er sama skipan sum eftir galdandi lóg. Skipanin tykist sostatt at byggja á meginregluna um, at 

persónur skal hava rættarligan áhugi í málinum fyri at klaga. Starvsmannafelagið heldur, at 

klagurætturin átti at víðari, so at eisini onnur, ið vita ella hava varhugan av lógarbroti, kunnu klaga. 

Okkara royndir vísa, at ikki so sjáldan hevur skrásett sjálvur lítlan áhuga at klaga, tí viðurskiftini 

kunnu vera smá og fólk kennast væl. Tá kann tað vera lættari hjá øðrum at klaga, ikki vegna 

skrásetta, men í egnum navni ella dulnevnt. Vit halda, at hetta hevði verið ein betri trygd fyri, at brot 

á persónsupplýsingarlógina verða avdúkað og steðgað. 

 

 

 

 

Vinarliga 

Starvsmannafelagið 

 


